ANUNCI
Per Resolució de Gerència núm. 257-2019 de data 22 de maig de 2019, es va resoldre
aprovar l’oferta de treball i les bases del concurs-oposició lliure per proveir un lloc de
treball laboral temporal de Prospector/a per al Programa 30 Plus 2019 (Tècnic Mig
A2,21) per al Servei de Treball de l’IMET, per a properes concessions de subvenció
pendents d’atorgament.
Atès que en data 7 de juny de 2019 va finalitzar el període de presentació d’instàncies
de l’esmentat concurs-oposició lliure.
Atès que en data 7 de juny de 2019 tots els candidats presentats a la convocatòria
posseeixen totes i cada una de les acreditacions i documentació imprescindible per a
la participació en el procés de selecció, correspon publicar la relació definitiva
d’admesos a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera del centre.
PRIMER.- Publicar la relació definitiva d’aspirants admesos.
Admesos
DNI
*****823L
*****684Z
*****527C
*****140W
*****527E
*****963C
*****072N

Nivell de
Català
C
C
C
C
C
C
C

SEGON.- Nomenar als membres del tribunal qualificador:
MEMBRES TRIBUNAL
PRESIDENT TITULAR
Jordi Palacios de las Heras

PRESIDENT SUPLENT
Isabel Gracia Victorio

VOCAL TITULAR
Isabel Gracia Victorio
Montserrat Prats Navarro

VOCAL SUPLENT
Blanca Borbonés Lloveras
Cristina Soler Hernández

SECRETARI TITULAR
Virginia Sánchez Blanco

SECRETARI SUPLENT
Josep Serrado Ubach

L’abstenció i la recusació dels membres dels tribunal o òrgans seleccionadors s’han
d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 2 de octubre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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TERCER.- Publicar les dates de les proves de selecció del concurs-oposició:
DIA

HORA

PROVA

LLOC

20/06/2019

10:30 h

Prova teòrico-pràctica

AULA 32 de l’IMET

21/06/2019

A partir de les 15 h

Publicació dels resultats de la prova
teòrico-pràctica

Pàgina WEB de l’IMET

25/06/2019

(a determinar)

Prova pràctica

AULA de psicomotricitat
de l’IMET

26/06/2019

A partir de les 12 h

Publicació dels resultats de la prova
pràctica

Pàgina WEB de l’IMET

27/06/2019

(a determinar)

Entrevista personal

BIBLIOTECA de l’IMET

28/06/2019

A partir de les 15 h

Publicació dels resultats finals

Pàgina WEB de l’IMET

QUART.- Convocar als aspirants el proper dijous dia 20 de juny a les 10:30 hores a
l’aula 32 de l’IMET per a la realització de la prova teòrico-pràctica.
Tots els aspirants abans d’iniciar la prova, hauran d’acreditar-se mitjançant document
oficial d’identitat.
CINQUÈ.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de l’IMET i a la cartellera del
centre.
SISÈ- Declarar que aquest és un acte de tràmit que no posa fi a la via administrativa i
no pot ser impugnat separadament. Tanmateix, els legitimats activament poden
interposar qualsevol altre recurs ajustat a dret.
SETÈ.- Comunicar que l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú disposa de la institució del
Defensor de la Ciutadania, que té entre les seves competències defensar els drets dels
ciutadans i de les ciutadanes de Vilanova i la Geltrú, en totes aquelles actuacions de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. El seu servei és gratuït. Si teniu cap
discrepància en relació a aquesta resolució, podeu sol·licitar la seva intervenció, sense
que això suspengui els terminis dels recursos corresponents.

JORDI PALACIOS DE LAS HERAS
Gerent de l’IMET

Vilanova i la Geltrú, 12 de juny de 2019
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